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Priorytetem działalności kolektywu OST
jest praca wśród wspólnot lokalnych i
sąsiedzkich, z naciskiem na współpracę z
mieszkańcami. Kolektyw utworzony został w
roku 2009 w Brukseli, jego członkowie biorą
udział w projektach międzynarodowych.
W trakcie naszej pierwszej wizyty w Poznaniu
zaproponowano nam poprowadzenie
projektu w różnych miejscach, położonych w
ścisłym centrum miasta i niedaleko Zamku.
Mogliśmy wybierać między działaniem
z Wojskiem Polskim, Domem Starców,
wspólnotą religijną przy znajdującym się
nieopodal kościele, a nawet renowacją
neonów na ulicy Święty Marcin i
przywróceniem ich mieszkańcom.
W trakcie naszego pobytu poznaliśmy
Anię Michalik, która prowadzi warsztaty
plastyczne w Areszcie Śledczym położonym
w odległości mniejszej niż kilometr od
Zamku.
Nasz projekt twórczej i interaktywnej pracy z
osadzonymi wzbudził zainteresowanie Anny.
W tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że
resocjalizacyjna działalność k.o. w Areszcie
oferuje udział w warsztatach teatralnych,
zespołach muzycznych, radiowęźle, telewizji,
a zwłaszcza w tworzeniu magazynu.
Pojawiła się zatem główna idea pracy:
wszyscy byliśmy zgodni co do stworzenia
specjalnej edycji magazynu “Życie Młyna”
z udziałem i przy pomocy osadzonych.
Założyliśmy, że magazyn dystrybuowany
będzie nie tylko w Areszcie, ale również
wśród szerszej publiczności “na wolności”.
Jedną z misji działania kolektywu jest
zapewnienie osobom uczestniczącym w
projekcie możliwości przekazu swoich myśli i
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odczuć w artystyczny i poetycki sposób.
Szybko uzgodniliśmy i opracowaliśmy
nasze pomysły - kości zostały rzucone,
zaczynamy pracę w więzieniu. Od początku
przy projekcie pracowali z nami wychowacy
oddziału k.o. - Anna i Krzysztof Florczak, oraz
Anka Adamowicz z CK Zamek.
Projekt ten nie należał do najłatwiejszych.
Głównym problemem był czas, z którym
mierzyliśmy się podczas każdego pobytu w
Areszcie. Zdawało się, że tam w środku czas
płynie inaczej, dlatego nie jesteśmy w stanie
zdążyć ze wszystkim, co sobie założyliśmy.
Do tego dochodziły problemy językowe,
ograniczenia ze względu na charakter
instytucji i nasze osobiste przeżycia.
Z niektórymi ludźmi udało nam się jednak
złapać bliski, bardziej osobisty kontakt,
który jest właściwie podstawą działalności
naszego kolektywu.
Celem nawiązania kontaktów i dotarcia
do jak największej liczby więźniów,
zaprojektowaliśmy dodatek do styczniowego
wydania “Życia Młyna”. Zawarliśmy w nim
opis projektu, parę słów o nas, a także
kwestionariusz z miejscem na poezję
oraz kilkoma bardzo subiektywnymi
pytaniami, które przybliżyły nas do poznania
osadzonych. Poza tym wraz z wychowawcą i
skazanymi nagraliśmy spot w wewnętrznej
telewizji, który wyświetlany był regularnie aż
do czasu naszego następnego przyjazdu.
Pomiędzy grudniem 2013 a marcem
2014 spotykaliśmy się w areszcie,
uczestniczyliśmy w koncercie wewnętrznego
zespołu rockowego Mill Street One w Domu
Trzeźwości, oglądaliśmy wystawy, a nawet
gościliśmy na I Ogólnopolskim Przeglądzie
Więziennej Twórczości Teatralnej
W tym czasie zbieraliśmy również materiały
- zdjęcia, teksty, portrety, przedmioty
potrzebne do ukazania specyfiki codziennego
życia w więzieniu. Wykorzystaliśmy
również kolaże przygotowane na
zajęciach prowadzonych przez Anię M.
Przeprowadziliśmy również wiele rozmów z

ludźmi żyjącymi na wolności, o uzupełnienie
tych samych kwestionariuszy poprosiliśmy
poszczególnych ludzi z różnych poznańskich
środowisk. Ostatecznym efektem tych
działań i spotkań jest magazyn, który właśnie
czytacie..
Nawiązanem do tematu Metamorfozy była
przemiana zamkniętego świata osadzonych
w rzeczywistość nieco bardziej otwartą, za
pomocą różnych środków artystycznego
wyrazu.
Koncept pracy “in situ” - “w miejscu”
sprawdził się również ze względu na
centralną pozycję Aresztu Śledczego
na poznańskiej mapie. W niektórych
kwestionariuszach pytaliśmy osadzonych
o ich ulubione w mieście miejsca, które
następnie odwiedzaliśmy. Byliśmy ich oczami
na zewnętrzny świat, a oni byli naszymi
przewodnikami po Poznaniu.
Postrzegaliśmy miasto w bardzo szczególny
sposób. Nie chodziliśmy wyłącznie utartymi
ścieżkami. Zdarzało nam się zbaczać w
nieznanym kierunku. Podczas naszych
poszukiwań dotarliśmy do różnych grup w
Poznaniu, zadając im te same pytania, które
zadawaliśmy więźniom.
Wszystkie odpowiedzi, które otrzymaliśmy,
z Aresztu i z wolności, zestawiliśmy razem
w tym magazynie. Jest to również swojego
rodzaju gra pomiędzy tym co wewnątrz i tym
co na zewnątrz - dosłownie i w przenośni
Magazyn, który oddajemy w Wasze ręce
składany był w Brukseli i w Poznaniu i w
nakładzie 3000 egzemplarzy wydrukowany
w drukarni w Pile. Znaleźć go będzie można
w Areszcie Śledczym w Poznaniu, w CK
Zamek podczas Festiwalu Metamorfozy, w
różnych miejscach kulturalnych w Poznaniu,
a także w Belgii i we Francji, w miejscach
powiązanych z działalnością kolektywu.
— OST Collective
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The thematic priority of OST collective is to
work within communities and neighborhoods
with a strong focus on people. OSTCollective
was borned in Brussels in 2009 and is
nterested in society and its connections on
an international level.
During our ﬁrst visit in Poland, several
proposals were offered, all located in the
heart of Poznan and close to the Zamek
Culture Center. Among them were a military
center, a nursing home, a religious
corporation registered in the grounds of a
nearby church, and some old neon signs on
the main street (St. Martin Street) which
were switched off sometime in the past. We
played with the idea of bringing them back
to life.
Following this survey, we met with Anna
Michalik, who leads a visual arts workshop
at the Detention Center, located in the city
center less than a kilometer from Zamek.
Our interactive proposals and creative
projects with prisoners awoke Anna’s
interest. At the same time, we learned how
prisoners were already participating in
activities such as „inside“- television &
radio station,theatre & music groups and
especially the newspaper.
Then the main idea appeared: together, we
agreed to create a special edition of their
„in-house“ newspaper made by and with
prisoners with the aim to distribute it not
only inside the prison, but also to a wider
audience outside. One of the missions of
the collective is to ensure that participants
become transmitters of messages in an
artistic and poetic way.
Quickly ideas were developed, established
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and germinated, axes were plotted and have
been able to be built up with the help of the
jail’s tutors Anna M.and Krzysztof Florczak,
plus Anka Adamowicz from Zamek.
The project was not the easiest to
implement. We struggled against various
obstacles such as time on site, our
misunderstanding of the language, and
furthermore the many constraints of the
prison authorities. At the end of the day we
managed to establish a certain closeness
with the people that characterizes the goals
and motivations of our collective.

Comparable to the theme of metamorphosis,
was the transformation of a world of
exclusion to a world a little more open to
the outside through the correlating artistic
proposals.

In order to connect and maintain contact
with them via long distance, and in order
to reach a large number of prisoners, we
have designed a series of supplements that
were added to their internal newspaper
(poetic & subjective questionnaires). In
addition, we made a broadcasted TV spot
in order to create and maintain active
communication and production before our
next arrival.

The concept of an “in-situ” work also makes
sense in relation to the central position of
the jail within Poznan and its proximity to
the Zamek Culture Center.

A series of meetings and actions took place
between December 2013 and March 2014:
Meetings inside the jail, presentation of
various cultural activities of the prisoners
such as a concert of the in-house band
Mill Street, an exhibition of the visual arts
workshop, as well as their theater festival.
During all these moments, the collective has
made and collected photos, portraits and
correspondences to show the particularities
of daily life in prison.
We conducted interviews with the inmates
and included their creative collages and
drawings from the visual art workshops led
by Anna M.Several. In addition, we
Interviewed people from outside the prison:
residents and stakeholders of Poznan’s local
cultural. The ﬁnal outcome of these
creations and meetings are the raw material
of this newspaper.

Prisoners are in cocoons and the
opportunities for escaping are limited even
in a metaphorical sense.
Our work’s aim is to give the prisoners the
possibility to transform themselves into a
sort of actor, storyteller, or poet; to have a
place and a visibility in society as artists.

In some questionnaires we asked
the prisoners about their favourite places in
town, which we afterwards visited, one after
another. We were their outside eyes and they
were our guides, while we captured the
places with photographs or drawings.
We perceived the city in a very particular
way; beyond our usual path, we got off the
beaten track. During these wanderings,
we were able to meet some residents to
whom we asked the same questions about
life-changes, dreams …
All of the gathered responses and
contributions from the in- and outsiders are
mixed up here–to play with the boundaries
between inside and outside, literally and
ﬁguratively….
This journal was edited jointly between
Brussels and Poznan and 3000 copies were
printed in Piła ...distributed in the jails and
to the public for the Metamorphosis festival
in the streets around Zamek / Poland,
cultural spots in Poznań but also in Belgium
and France.
— OST Collective

PRZEDMIOTY CODZIENNEGO
UŻYTKU — KITS FROM DAILY LIFE

Wnętrza
— Interiors

Działania kulturalne
— Cultural activities

Działalność
kulturalna i
oświatowa w
Areszcie Śledczym w
Poznaniu
Więziennictwo polskie ma wiele trudnych ról do zrealizowania
i staje przed państwem i społeczeństwem dla osiągnięcia
pewnych wartości, które mogłyby być zrealizowane gdyby
istniały bardziej dogodne warunki realizacji przyznanych zadań
i podejmowanych wyzwań.
W ramach procesu resocjalizacji na terenie naszej jednostki
funkcjonuje bogata oferta zajęć kulturalno-oświatowych
mających na celu zapobieżenie takim sytuacjom jak
niepewność, strach i lęk. Mają one również na celu
wypełnienie wolnego czasu skazanych i zapoznanie ich z
wydarzeniami dziejącymi się na wolności. W działalności
kulturalno-oświatowej przede wszystkim kieruje nami
pasja i determinacja. Naszym przedsięwzięciom towarzyszą
jasno określone cele: rzetelnie resocjalizować, stosując
nowatorskie formy przekazu, otwierać szerokie perspektywy na
poznawanie twórczej resocjalizacji, edukować poprzez pracę,
sztukę, czerpać z dorobku kultury i kulturę współtworzyć,
kształcić umiejętności społeczne, odkrywać nowe możliwości
i rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego
uczestnictwa podczas kary pozbawienia wolności.

Cultural and
educational work at
Detention Center
in Poznań
The Polish penitentiary system has many difﬁcult roles to fulﬁll
and stands in front of the state and society to achieve
certain values that could be improved, if there were favorable
conditions to implement the allocated tasks and challenges.
Our work focuses on dealing with difficult situations inside the
Detention Center, like uncertainty, fear and threats, which will
deﬁne the social situation outside.
Therefore, as part of the rehabilitation process, we work with
a fairly wide range of cultural and educational activities in
order to fill the inmates’ time in a useful way. It’s a contribution
to the improvement of their cultural competencies, and this
enables them to feel oriented and connected to events that
happen in freedom. Our goal is to foster the development of
potential through creative social rehabilitation, in order to
maintain physical and mental health.

MILL STREET ONE

MUZYKA
W ramach programu readaptacji społecznej “Pro –
Synfonika” w Areszcie odbyło się wiele koncertów różnego
rodzaju muzyki: klasycznej, rockowej, poezji śpiewanej,
hip – hopu, kabaretów i występów artystycznych. W
Areszcie działa również zespół “Mill Street One” złożony
z osadzonych i wychowawców i grający popularnej covery
muzyki rockowej.

RADIOWĘZEŁ
I STUDIO TV
Na terenie naszej jednostki funkcjonują także wewnętrzne
kanały studia telewizyjnego oraz radiowęzeł. Radiowęzeł
oraz studio TV emituje ogólnopolskie programy telewizyjne
i radiowe, a także audycje własne o różnorodnej tematyce.
Od 2011 roku działają dwa wewnętrzne kanały telewizyjne,
w jednym z nich prezentowane są plansze z komunikatami,
informacjami, jadłospisem, fotoreportaże, prezentowany
jest porządek wewnętrzny. Drugi kanał emituje własne
programy telewizyjne min. serwis informacyjny,
retransmisje koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnooświatowych, które miały miejsce w jednostce. W
2013 roku Studio wzbogaciło się o nowe wyposażenie.
Zakupione zostało tło ściany Green Screen, dzięki
której studio zyskało możliwość nagrywania programów
telewizyjnych wykorzystując technikę kluczowania
kolorem. W ramach działalności Studia TV grupa
osadzonych zrealizowała 2 filmy krótkometrażowe pt.;
“Słowa Słowa Słowa…” oraz; “Kokon-przepoczwarzenie”.

DRAMATOTERAPIA
I TEATR
Teatr jako jedna z form sztuki jest nośnikiem głębokich
treści, ale również sposobem ich wyrażania. W
teatrze jak nigdzie indziej, poza jeszcze terapią jako
procesem twórczym, człowiek może być księdzem,
homoseksualistą, diabłem, wróżką, może zetknąć
się ze swymi najczarniejszymi zakamarkami duszy.
Dramatoterapia może czasem być zniechęcająca lub
nudna, czasem nawet upokarzająca, ale i inspirująca.
W teatrze jak i w dramatoterapii może wydarzyć się
wszystko, w sposób bezpieczny dla aktora i dla widza. W
dramatoterapii mogą pojawić się projekcje niewyrażonych
dotąd potrzeb i pragnień pacjenta. Wielu ludzi nosi w
sobie niezrealizowane lub „nieprzetrawione” role i należy
im stworzyć szansę, by mogli je bezpiecznie odegrać,
bo tylko tak można je będzie utrzymać pod kontrolą
społeczną. Dramatoterapia poprzez teatr przedstawia
bowiem los człowieka w różnym czasie i przestrzeni, i co
kluczowe, przedstawiane losy człowieka najczęściej są
niejednoznaczne i trudne. W ten sposób widz uczy się
wrażliwości na najróżniejsze sytuacje moralne człowieka.
W ramach Programów Resocjalizacji sprzyjających
readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności
Areszt Śledczy w Poznaniu wśród wielu innych podmiotów
zewnętrznych zawarł porozumienie o współpracy z
Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu. W kwietniu 2014 roku,
z inicjatywy dyrektora naszej jednostki, pułkownika Jacka
Wiśniewskiego, wspólnie zorganizowaliśmy I Ogólnopolski
Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej, w którym grupa
osadzonych z Młyńskiej „Teatr Innego Świata” zajęła
trzecie miejsce.

WYSTAWY I
WERNISAŻE
Dzięki prężnej działalności warsztatów arteterapii w
latach 2010-2014 zrealizowaliśmy już kilka wystaw i
wernisaży prac artystycznych osadzonych z Aresztu
Śledczego m.in. w Galerii “Dom Trzeźwości” przy al.
Marcinkowskiego odbyło się 4 wystawy. Zorganizowana
została także 1 wystawa rysunku skazanych z AŚ w
Centrum Kultury Zamek. Pokaz prac osób pozbawionych
wolności jest dowodem na to, jak bardzo ważne miejsce
zajmuje twórczość plastyczna w procesie resocjalizacji.
Sztuka wypełnia czas spędzany w izolacji więziennej, ma
także za zadanie pomóc w wyprowadzeniu osadzonego
z depresji psychicznej. Dla wielu skazanych sam fakt
możności uczestniczenia w zajęciach plastycznych ma
duże znaczenie, bowiem podnosi ich poczucie wartości. To
przede wszystkim dzięki nim ludzie ci mogą przekroczyć
“próg nadziei” i znaleźć się po właściwej stronie życia.
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WARSZTATY KOLAŻU Z OST
COLLECTIVE — COLLAGE
WORKSHOP WITH OST
COLLECTIVE

WARSZTAT PLASTYCZNY, KOLAŻ
WYKONANY PRZEZ ŁUKASZA
— VISUAL ARTS STUDIO, COLLAGE
MADE BY LUKASZ G

Warsztaty kolażu
— Collage workshop

Co dla Ciebie
oznacza słowo
“metamorfoza”?

Zmiana, nie zawsze jakościowa, nie zawsze
na stałe. Czasami taktyczna, czasami
emocjonalna.
Psychiczna przemiana w kogoś lepszego.
Zmiana, na którą możesz czekać całe życie,
a czasami przychodzi nieoczekiwanie
poprzez jakiś szok albo miłość od
pierwszego wejrzenia.
Zmiana wszystkiego, czego dotyczy życie i
wszelkie jego formy.
Zmiana, nie zawsze na lepsze.
Radykalna i nieodwracalna.

What does mean
Metamorphose
To you?

Przemiana.
Zmiana. A ja właśnie się zmieniam. Oznacza
to wyrzucenie ze swojego życia wszystkiego
co złe i zachowanie jedynie dobrych rzeczy.
Ukrycie tego, co negatywne i życie pełne
miłości, pasji i nadziei.
To słowo oznacza dla mnie zmianę jednego
stanu na inny. Nie jest ani pozytywna, ani
negatywna. To stan przejściowy.
Międzynarodoa rewolucja.
Zmiana z jednego na drugie, ale to drugie
nie jest podobne do pierwszego.
Zmiana, nic więcej.

— A change, not always a change of quality,
not always temporary, sometimes tactical,
sometimes emotional.

— This word means to me a change : from
one state to another. It is not positive neither
negative. It’s a transition state.

— A mental change to someone better.

— An international revolution.

— A change that you can wait your whole
life for, but sometimes it can happens due to
other circumstances as shocks or love from
the first sight.

— Change from one to another, but the other
is not similar to the first one at all.

— Change of everything which refers to life
and any of its forms.
— Change (not always for a better one)
Radical and irreversible.
— Transformation.
— A change, and I am just changing. It means
to throw out everything that is bad, and keep
the good things, hiding negative things and
live a life full of love, passion and hope.

— Change and nothing more.

Jeśli
byłbyś
zwierzęciem,
co to
byłoby
za zwierzę?

Orzeł
— An eagle

Nowofunland
— A sherpherd dog

Kokon, przepoczwarzenie
— A cocoon, pupation

Gepard
— A cheetah

Mrówka, dlatego, że jest pracowita.
— An ant, because it’s a hard worker.

Koń, ponieważ jest piekny,
lojalny, uczciwy.
— A horse, because is beautiful,
loyal, honest.

Jak w poprzednim
życiu : szczur
— In a former life : a rat

Słoń
— An elephant
Czarna pantera
— A black panther
Orzeł
— An eagle

Bawół
— A buffalo
KOLAŻ: LUKASZ J

If you
were
an
animal,
What
would
you be?

Wąż
— A snake

Świnia
— A pig

KOLAŻ : BONOWICKI B

KOLAŻ : LUKASZ J

Zaćmienie księżyca
— A lunar eclipse.
KOLAŻ: ANDREJ. K

Jeśli
byłbyś
zjawiskiem
atmosferycznym,
co to by było?

Księżyc, który oświetla noce.
— The moon that illuminates
the nights.

Wiosenny
poranek
— The spring morning
Tęcza
— A rainbow

Wiosenna burza
— The summer
storm
Górski wiatr
— The mountains
wind

Ciepłym wiatrem, dlatego, że otula
mnie gdy jest zimno i smutno.
— A warm wind that cheers me when
i’m cold and sad.

Błyskawica
— A lightning

Tlen
— The oxygen

If you were an
atmospherical
phenomenon,
what would
you be?

Jeśli byłbyś
przedmiotem,
co to byłby za
przedmiot ?

Dzieci, zwierzęta,
zabytkowe budynki,
krajobrazy...
— Kids, animals,
special monuments,
landscapes…

Lampa
— A lamp

Scyzoryk
— A penknife

Krajobraz irlandzki
(bez owiec).
— An irish landscape
(without sheep).

Waga
— A weight
Defibrylator
— A defibrillator
Zegar
— A clock

Obrączka
— A ring
Motocykl
— A motorcycle
Metal
— Metal
Ołówek
— A pencil

Skrzypce
— Violins

Komputer
— A computer

If you were
an object,
what would
you be?

Jeśli miałbyś
zrobić zdjęcie,
albo jeśli miałbyś
powiesić plakat,
co to byłby za
plakat?
Zdjęcie rodzinne
na tle dębu i
starego domu.
— A family photo
on the background
of an old house.

Jabłko
— An apple.

Ucieczka
Napoleona
przez Alpy.
— Napoleon
escaping through
the Alps.

Zdjęcie natury.
— A poster
of nature.

Zdjęcie ludzkiej
aury, albo jeszcze
lepiej zostawiłbym
ścianę białą
jak niezapisaną
książkę.
— A picture of
human aura or
better to leave
the wall white as
a pure unwritten
book.

Zdjęcie mojej kobiety.
— A picture of
my women.

Zdjęcie małego
śpiącego dziecka,
bo to mi przypomina
dzieciństwo.
— A picture of little
sleeping baby,
because it
reminds me
my childhood.

If you could
take a picture
of whatever,
or if you could
have one
poster, what
would it be?

Zaćmienie księżyca
— A lunar eclipse

Jeśli byłbyś
jakąś
postacią
z bajki lub
filmu, kto to
by był?

If you
could be a
character
from a fairy
tale or a
movie?

Śpiąca królewna
— The sleeping beauty

Jeśli miałbyś
przesłać jakąś
wiadomość do
świata,
co to
byłaby za
wiadomość?
Dajmy szansę
każdemu.
— Give a chance
to everyone.

Pinokio
— Pinocchio

Czerwony pirat
— The crimson
pirate

Inny świat jest możliwy!
— An other world
is possible !

Jakiś miły list do moich
najbliższych.
— Some nice letters to
my friends.

Zmiany zacznij od siebie i metra
kwadratowego wokół siebie.
— Start the changes from yourself
and the square meter around you.

If you could
send any
message to
the world,
what would
it be?
Zawsze wierz w siebie!
Sprawiedliwość!
— Believe in yourself,
always! Justice!

KOLAŻ: MARCIN S
KOLAŻ: LUKASZ G

Piotruś Pan.
— Peter Pan.

Szanujcie wolność,
którą macie.
— Respect your
freedom.

Gargamel.
— Gargamel.
Nie pędźcie tak,
rozejrzyjcie się wokół
i uśmiechnijcie
do siebie.
— Don’t run so much,
look around and smile
to each other.

Rzeczy i sprawy,
które chciałbyś
wyrzucić ze
swego życia.

Dużo by wymieniać
— Too much things to
mention.
Nerwowość
— Nervousness.
Niezdecydowanie
— Indecision.
Nieumiejętność
skupienia się
— Inability to focus.
Wewnętrzny smutek
— Sadness inside.
Palenie papierosów
— Smoking cigarettes.
Błędy — Mistakes.
Pobyt tutaj
— Staying here.
Fałszywe oskarżenia
— Wrong accusation.
Przestępstwa
— Crime.
Ślub 					
— Getting married.
Narkotyki — Drugs.
Kradzieże — Thiefs.
Nic — Nothing.

Wszystko, co sprawiło,
że się tu znalazłem.
— Everything that
brought me here.
Czas spędzony w
więzieniu — Time
spent in jail.
Nałogi — Addictions.
Kłamstwa. — Lies.
Przeklenstwa
— Swear words.
Steretypes
— Stereotypes.
Wojny — Wars.
Terroryzm
— Terrorism.
Stres — Stress.
Przymus — Coercion.
Złe wspomnienia
— Bad memories.
Śmierć — Death.
Ból — Pain.
Złość — Anger.
Strach — Fear.
Pewność siebie
— Confidence.

Bezmyślność
— Thoughtlessness.
Stratę czasu
— Wasting time.
Przykre wspomnienia
— Bad memories.
Dzieciństwo
— Childhood.
Cynizm — Cynism.
Komputery
— Computers.
Chaos — Chaos.

All the
things you’d
like to throw
away.

All the things
you’d like to
keep.

Rzeczy i
sprawy, które
chciałbyś
zachować.

Miłość, nawet jeśli
jest tylko złudzeniem
— Love (even if it’s
just an illusion).
Pasja do muzyki i
grania 					
— Passion of music
and playing.
Szczerość
— Sincerity.
Otwarty umysł
— Open mind.
Radość życia
— Joy of life.
Wszystko inne
—Everything.
Przyjaźnie
— Friendships.
Zdrowie — Health.
Przyjaciele
— Friends.
Wędkowanie
— Fishing.
Moja praca — My job.
Dzieci — Children.
Wiedza — Knowledge.
Doświadczenie

— Experiences.
Żona i dzieci i tylko oni
— My wife and kids
and just them.
Rodzinę — Family.
Niezależność
— Independence.
Bezinteresowność
— Selflessness.
Pomaganie innym
— Helping the others.
Sztuka — Arts.
Tatuaże — Tattoos.
Muzyka — Music.
Cisza — Quietness.
Dom — Home.
Dobro — Good.
Cnoty — Virtues.
Moi bliscy — Closers.
Ludzie — People.
Dobre wspomnienia
— Good memories.
Szczęście
— Happiness.
Pokora — Humility.
Empatia — Empathy.
Otwarty umysł

— Open mind.
Moja narzeczona
— My fiancée.
Konstruktywna
krytyka.
— Constructive
criticism.
Rock&roll.
— Rock n’ roll.
Wszystko pozostałe.
— All the rest.

RYSUNKI WYKONANE PRZEZ JAKUBA
— JAKUB’S DRAWINGS

Czego się boisz?
— What are you afraid of?
Niczego — Of nothing.
Boję się samotności i tego, że tu
znów wrócę. A tego nie chcę
— Of loneliness, that I can loose my
way and come back here again and I
don’t like the idea.
Odtrącenia — Of being spurned.
Siebie — Of myself.
Utraty najbliższych
— Of loosing my closest.
Niepełnosprawności — Of disability.
Boga — Of God.
Chyba śmierci — Of death, propably.
Zejścia na złą drogę. — Of backslide.
Utraty mojej rodziny — Of loosing
my family.
Niepełnosprawności i choroby
— Of disability and general sickness.

Jaki był najpiękniejszy
moment Twojego życia?
— What was the most
beautiful moment in your life?
Narodziny mojego syna
— My son’s birth.
Kiedy moja mama nie piła i dbała o
mnie — When my mother was not
drinking and was caring about me.
Uświadomienie sobie, czego pragnę
— Finding out what I want to.
Było ich wiele — There were lots
of them.

Chciałabym, żeby moje życie się
zmieniło. Chciałabym osiągnąć w
życiu jakiś cel — I wish to change my
life. I would like to reach a goal
in my life.
Mam wiele. Ważna jest stabilizacja
finansowa — I have a lot of them.
Financial stabilisation is important.
Wyjść z więzienia — To leave jail.
Niczego się nie obawiać — Not being
afraid of anything.
Nieważne — Nothing.
Dostać się na wolność
— Find freedom.
Chciałbym prowadzić normalne
życie — I would like to live a
normal life.
Osiągnąć spokój w życiu, w rodzinie.
Nie myśleć, co przyrządzić na obiad
następnego dnia (w przeszłości tak
się właśnie zdarzało z moim byłym
mężem) — Reach a calm life, with a
family. Not thinking what to make for
dinner for a next day (like in the past
with my ex–husband).
Iść dobrą drogą przez resztę swojego
życia i nie zgubić się — Going a good
way during the rest of my life and
stop getting lost.
Wybudować dom — To build a house.
Wrócić do mojej rodziny — To go
back to my family.

Wygrana w ogólnopolskim konkursie
tańca — Prize in national wide
competition of dance.
Kiedy okazało się, że jestem dla
kogoś ważny — It is the time when
I found out that I am important for
another person.

Spędzić karnawał w Rio de Janeiro.
— To spend a carnival in Rio de
Janeiro.

Chciałbym być silniejszy psychicznie
— I’d like to be mentally stronger.
Nie wiem! — I don’t know!
Wolę być sobą, tylko mieć więcej
pieniędzy — I prefer to be myself,
but having money.
Wychowawcą młodzieży
— Tutor for the minors.
Nigdy się nie zastanawiałem
— I never thought about it.
Lepszym sobą — A better me.
Politykiem — A politician.
Celebrytą — A celebrity.
Biznesmenem — A businessman.
Chciałbym być bardziej
konsekwentny i silniejszy
— More consistent and stronger.
Księdzem — A priest.
Nie chciałbym być nikim innym.
— I do not want to be anyone else.
Klonem mojego ojca — A clone of
my father.
Grafikiem projektowym
— A digital graphic designer.

Założyć rodzinę, kupić dom,
Chciałabym być jak moja babcia.
posadzić drzewo — To make a family,
Jest dobrą osobą, ale też wie, jak
buy a house, to seat a tree.
wyrażać swoje opinie — My grandma
knows how to be a good person but
she also knows how to point out her
opinion.

Start w dorosłość. — Start in
adulthood.

Jakie jest Twoje marzenie?
— Do you have a dream?

Kim chciałbyś być, jeśli
mógłbyś wybrać?
— Who would you like to be, if
you could choose a person?

Chcę zostawić przeszłość za sobą,
ale jej nie zapominać. Pamiętać o
niej, podejmując decyzje. A z racji
tego, że mam 52 lata to ostatni
dzwonek — I want to leave my
past behind me, without forgetting
it, in caution of making the better
decisions. And looking at my age –
52, it’s the last call.

Gdzie czułeś się cicho i swobodnie?
— Where did you feel calm and quiet?

–W więzienniu–
to dziwne ale
prawdziwe.
— In the prison –
that’s weird but true.

Jakie są Twoje ulubione miejsca w Poznaniu?
— What are your favorite places in Poznań?

Na Starym
Rynku
istnieje dużo
interesujących
miejs.
— There are a lot of
interesting places in
Old Market.

MAKIETA ARESZTU
— JAIL MODEL

POZNAN STARY RYNEK
— OLD MARKET

ZAMEK Culture Center / Imperial Castle in Poznań
ZAMEK Cesarski w Poznaniu / Königliches Residenzschloss Posen

POZNANTown Hall
Ratusz Poznański

ŚLEDECZY Detention Center
Areszt Śledczy

Location:ul.Św.Marcin,80/82
Date of construction: 1910 by Franz Schwechten for William II,
German Emperor,it’s the youngest castel of Europe.
Former state: The building has housed government ofﬁces of
Germany during 1st and 2nd World wars and of Poland during 1st
world war and after the 2nd till today. After the incorporation of
Greater Poland into Nazi Germany in 1939, it was transformed
into Adolf Hitler’s residence.
Today: Zamek Culture Center is an interdisciplinary institution presenting the most interesting phenomena of contemporary culture,
in such areas as visual arts, theatre, film, music and literature.

Location: Stary Rynek,1
Date of construction: Originally built in the late 13th century
following the founding of the medieval city and rebuilt in 1550-1560
by Giovanni Battista di Quadro.
Former state: In the 16th century it was a prison for the prosecuted
judged on the pillory seat of local government until 1939.
Today:The town hall houses the Poznań History Museum.

Location: ul Młyńska,1
Date of construction: Built around 1807 and has been entirely
modernized in the 70s of the 20th century.
Former state: The current location of arrest is a result of the
construction work of the 70s of the 19th century. In the 16th
century imprisonment began to be frequently judged by the
Poznan courts and people were imprisoned in different places in
Poznan such as the Town Hall, the Przemysł Castle etc.In 1795,
after the occupation by the Prussians, German architect David
Gilly drafted a new prison around the Sapieżyńskiego Square (now
Wielkopolski ) and Fryderykowskiej street, in the place where

today stands the State Archives. This prison did not fulﬁll the
expectations of Prussians,and appeared the need to build this new
one, founded at the crossroads of Solna and Młyńska street.
Today: Detention Centre in Poznań is a subordinate unit of the
District Inspectorate of Prison Service in Poznan,which includes:
detention center for temporary detention of men, a division of halfopen prison for men sentenced for the ﬁrst time and a hospital. It
has a ﬁxed detention capacity of 761 seats.

Wykonaj
mapę
myśli?

Could you
draw your
own
mental
map?

Zostań
naszym
przewodnikiem.

Centrum Handlowe Stary Browar, bo jest to miejsce,
w którym tradycja styka się z nowoczesnością na
najwyższym poziomie — Stary browar Comercial
Center, because it’s a place, where tradition meets
modernity in the highest level.
W domu, z moją rodziną i znajomymi — At home, with
my family and friends.
W pobliskich lasach, w górach i nad morzem — In the
forests , in the mountains and at the sea.
W gronie mojej najbliższej rodziny i przyjaciół — With
my closest family and friends.

W więzienniu – to dziwne, ale prawdziwe — In the
prison – that’s weird but true.
Miejsca “pod chmurką”, na zewnątrz, nad rzeką,
cytadela, opuszczone budynki — Places under the sky,
outside, river, citadell, abandoned builidings.
W domach u moich przyjaciół, na dworze, w domu
rodzinnym — Flats of my friends. And outside, family’s
house.
W miejscach, w których nie ma ludzi, wśród natury,
w miejscach opuszczonych, w moim domu — Places
without people, forest, nature, abandoned places, at my
home.

W domu — At home.
W domu, w ogrodzie i spacerując po pobliskim lesie —
At my home, in my garden and walking to the closest
forest.
Stare Miasto w Poznaniu – jest tam wiele atrakcji
turystycznych i gastronomicznych; Jezioro Malta — Old
part of city . Malta Lake – tourists, outdoor activities.
W klubach sportowych — Sport clubs.
Na Łęgi Dębińskie – są tam boiska, place zabaw, basen,
ścieżki rowerowe, kluby sportowe — Łęgi Dębińskie –
playgrounds, swimmingpool, bike paths, sport clubs.
W górach, nad morzem, nad jeziorami, w lasach —
Mountains, sea, lakes, forests.
Na wodzie — On the water.
Na Starym Rynku istnieje dużo interesujących miejsc
— There are a lot of interesting places in Old Market.
Jezioro Rusałka, bo lubię tam łowić ryby — Rusałka
Lake, because I like to fish there.

U siebie i u rodziców — In my home and at my parent’s
house.
W wysokich górach, nad Jeziorem Hańcza na Mazurach
— In high mountains, by Hancza Lake in Mazurien.
“KOKS”, czyli klub, który otwieram z moimi
przyjaciółmi, “LAS” – inny klub blisko KOKSU, mój dom
i wszelkie tereny zielone — “KOKS” – club that I opened
with my friends, “LAS” – club close to KOKS, my home
and all the nature spaces.
Nie mam dzieci, ale z moim psem zwyklę chodzę do
parków w mieście — I don’t have kids, but with my dog I
usually go to the parks and around the city.
W parkach, nad rzeką, w lasach, w górach i nad
morzem, spacerując po moim rodzinnym miasteczku —
Parks, river, forests, mountains and sea, walking in my
family town.
W parkach, kiedy nikogo nie ma
— In parks, when nobody is there.
“LAS”, “KOKS”, “BAR A BOO”, “MESKALINA”, “KISIELICE”,
“ŚWIETLICA”, “ZEMSTA”.

Na imprezie — At parties.
U mojej dziewczyny — At my girl friend’s home.

Jeżyce, ze względu na atmosferę
— Jeżyce, because of the atmosphere.

Na rybach — Fishing.

W Rogalinie, nad Rusałką — Rogalin, Rusałka Lake.

Jest to Club 22 na Starym Rynku — It’s Club22 on
Stary Rynek.

W kościele — Church.
W Parku Sołackim — Solacki Park.

“Déjà – vu” café.
Nigdzie — Nowhere.
Stanica harcerska “Gościraj” — Scout station
“Gościraj”.
W pubie “U szefa” - już nie istnieje — At “Chief’s son”
pub – it doesn’t exist anymore.
W domu, kiedy nie było żony i dzieci — At home, when it
was no kids and wife.
Pub irlandzki na Starym Rynku — Irish Pub in Stary
Rynek.

Jakie są Twoje ulubione
miejsca w Poznaniu?
— What are your favorite
places in Poznań?
Gdzie zwykłeś spotykać
się z przyjaciółmi, rodziną,
bliskimi?
— Where did you meet with
friends, family, closers?
Gdzie przebywałeś pośród
natury?
— Where did you spent
time among the nature?

Gdzie czułeś się
swobodnie,jak w domu?
— Where you have been
feeling free, like home?

Czy mógłbyś polecić jakieś
ciekawe miejsce, gdzie
można coś zjeść, napić
się, potańczyć, posłuchać
Gdzie czułeś się cicho i
muzyki?
swobodnie? 				 — Can you recommend
some place where we
— Where did you feel
calm and quiet?
could eat or have a drink or
dance?
Gdzie mogłeś nabrać sił,
zregenerować się?
— Where could you
recharge and regenerate?

Zuppi i Głośna na Świętym Marcinie — Zuppi and
Glosna on Swiety Marcin street.
Cytadela, Ogród Botaniczny, Park Sołacki, Jezioro
Rusałka, Palmiarnia, ponieważ jest tam zielono, można
spacerować i jeździć rowerem — Citdaell, Botanical
Garden, Solacki Park, Rusałka Lake, Palmiarnia,
because it’s green, you can walk, ride a bike.
Do Muzeum Archeologicznego, do Nowego Zoo, na
Stary Rynek — Archeological Museum, New Zoo, Stary
Rynek.
Centrum miasta, ze względu na klimat — City center,
because of climat of the city.

Dom, parki, zoo, muzea — At home, parks, zoo,
museums.

Nad Wartą — Warta river.

W domu, w gronie rodzinnym, na Starym Rynku — With
my family, Old Market (Stary Rynek).

Wczesnym porankami w pubach — In pubs, early
mornings.

W lesie w Koziegłowach i w Puszczy Zielonka —
Forests in Koziegłowy and Puszcza Zielonka.

Park Sołacki, Park przy Moście Rocha, Park Wilsona,
Park Wodziczki, nad rzeką Bogdanką — Sołacki Parque,
parcs by the Roch’s bridge, Wilson’s Parque, Wodziczka,
Bogdanka.

W lesie, na łące — In the forest and meadow.
Ulica Bułgarska 5/7. Jest tam stadion Lecha, mojej
rodziny. Kocham to — Bulgarska street 5/7, there is a
stadium of FC Lech Poznan, my family, I love it.

W kuchni na Rozbracie, w salonie na Odzysku, na
kanapie w Zemście, w pokoju,w którym mieszkam —
Kitchen in Rozbrat, lounge in Odzysk, couch in Zemsta,
room where I live in.

W domu, ponieważ można tam znaleźć spokój i nikt nie
przeszkadza — Home, because there is calm there and
nobody disturbs.

“Meskalina”, “Zemsta”, “Głośna”, “Pod Minogą”,
“Gołębnik Cafe”.

W lesie – tylko echo i gwar ptaków. I tylko ja malując,
nikt więcej — In the forest, just echo and hum, just me
and nobody else, I’m used to paint.

Do Lasku Dębińskiego, na Starołękę, na działkę, na
Maltę — Dębiński Forest, Starołęka district, my garden,
Malta lake.

W pobliżu wody, nad rzeką – dzikie ptaki, kaczki itd —
Close to the water, by the river... wild birds, ducks, etc.

Nad jeziorami i w lasach wokół Poznania —
Wielkopolska’s lakes and forests.

U mojej przyjaciółki Ady, ona wie wszystko — By my
friend Ada because she knows everything.

Poza miastem — Out of the city.

Sam, w piwnicy w moim domu — Alone in the basement
in my house.

Skłoty – Rozbrat i Odzysk, czyli miejsca w których
można odnaleźć trochę wolności — Squats – Rozbrat
and Odzysk, places where you can find a bit of freedom.
W mojej głowie — In my head.

Be
our
guide.

WILSON’S PARK

OLD ZOOLOGIC PARK

PALMIARNIA

Czy mógłbyś naszkicować symbol dla
specjalnego wydania majowego “Życia Młyna”?
— Would you draw a representative “logo” for
this special edition of “ Life of Mill”?

KOLAŻ ANDREJ. K

Métamorphoses is a project in cooperation between the art centers
Les Brigittines (Be), Cultural Center Zamek (Pl) and la Briqueterie (Fr),
supported by the European Union’s Cultural program.
Specjalne wydanie magazynu “Życie Młyna” opracowane zostało w
Poznaniu i w Brukseli pomiędzy grudniem 2013 i majem 2014 roku
przy udziale osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu.
— The special edition “Life of Mill” has been developed between
Poznan and Brussels from December 2013 to May 2014 with the
participation of:
OST collective: Benoit Lorent, Julie Guiches, Sara Meurant,
Vincen Beeckman & Mirjam Seifert.
The prisoners from Poznan Detention Center.
Anna Adamowicz from Zamek.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za nieocenioną pomoc
i zaangażowanie podczas tworzeniu magazynu. — Many thanks to
all the participants from inside and outside, for their great help and
creativity during the project and special thanks to Bozena Szota from
Zamek, Anna Michalik and Krzysztof Florczak from the detention
center, Jeanne Boute from les Brigittines.
OST Collective : www.ostcollective.org
Graphic design : todojunto.net
Print run 3000ex : Drukarnia Agora S.A

May

2014

Life of Mill
— Special
Edition

